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Η κρίση στη Νότια Ευρώπη (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, με ακραία περίπτωση την Ελλάδα)
ερμηνεύθηκε κυρίως ως χρηματοπιστωτική και αναλύθηκε με μακροοικονομικά εργαλεία.
Το βιβλίο αυτό, χρησιμοποιώντας την οπτική της ριζοσπαστικής γεωγραφίας, μεταθέτει την
έμφαση στην άνιση γεωγραφική ανάπτυξη, τη χρηματιστικοποίηση και την πολιτική. Αμφισβητεί
την κυρίαρχη άποψη ότι το χρέος, δημόσιο και ιδιωτικό, είναι η πρωταρχική αιτία της κρίσης και
φωτίζει τις άνισες χωρικές, παραγωγικές, κοινωνικές και ιδεολογικές παραμέτρους, εγγεγραμμένες
πολύ πριν την κρίση στα νοτιοευρωπαϊκά τοπία. Η εισαγωγή του ευρώ επιδείνωσε τις
προϋπάρχουσες ανισότητες, συσσωρεύοντας πλεονάσματα στις βορειο-κεντρικές περιφέρειες και
ελλείμματα σε αυτές του Νότου.
Με τη χρήση παραδειγμάτων και εμπειρικού υλικού από τις τέσσερις χώρες και συζητώντας τα
σχετικά θεωρητικά σχήματα, τα Τοπία της Κρίσης αναλύουν τις αρνητικές επιπτώσεις στους
τόπους της καθημερινής ζωής, φωτίζοντας παράλληλα τις μαχητικές κοινωνικές αντιστάσεις και τις
δράσεις αλληλεγγύης.

Τα Τοπία της Κρίσης αποτελούν απαραίτητο εργαλείο σε όσους και όσες ενδιαφέρονται για μια
διαφορετική ανάγνωση της εμπειρίας των δέκα τελευταίων χρόνων, και ειδικότερα για τους
ερευνητές από τις περιοχές της γεωγραφίας, της οικονομίας, της πολιτικής επιστήμης, της
περιφερειακής ανάπτυξης, των πολιτισμικών σπουδών και της ανάλυσης των κοινωνικών
κινημάτων.
Ο Κωστής Χατζημιχάλης είναι ομότιμος καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και διδάσκει
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Γεωγραφίας. Έχει διδάξει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων
του ΑΠΘ (1980-1997), στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου (1997-2012) και, ως επισκέπτης
καθηγητής, σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας. Μεταξύ των πρόσφατων
βιβλίων του περιλαμβάνονται: Ζητήματα γεωγραφίας κατάλληλα και για μη γεωγράφους (νήσος
2016), Κρίση χρέους και υφαρπαγή γης (ΚΨΜ 2015, επανέκδοση: 2017, και γερμανική έκδοση
Westfälishes Dampfboot 2016) και Crisis Spaces. Structures, Resistance and Solidarity in Southern
Europe (Routledge 2017).

